
Medezeggenschapsraad jaarverslag 2020 
 
Inleiding 
 
In dit jaarverslag vertellen wij u over de wijze waarop wij onze rol hebben vervuld in het jaar 
2020. Dit is het tweede jaarverslag van basisschool Jong Geleerd.  
 
De MR bestond in 2020 uit: 
 
Annemieke van Ede-Topp (ouder)  voorzitter (tot juli 2020) 
Jeroen Bouman (ouder) voorzitter (vanaf augustus 2020) 
Guy Fraats (ouder) (vanaf augustus 2020) 
Daphne Meijer (leerkracht)(tot mei 2020) 
Fabio Maliepaard (leerkracht)(vanaf juni 2020) 
Marjelle Kraaijenoord (leerkracht) 
 
Januari-februari 2020 
 
Sfeer 
We zien op school dat er veel positieve ontwikkelingen zijn na de komst van Hans als 
directeur. Ouders voelen zich gehoord, voor het team is er meer rust en meer plezier in het 
werken op Jong Geleerd. 
 
Wat behoeft aandacht 
 
Kwaliteit 
 
De basiskwaliteit is bij sommige klassen wel een uitdaging. Er zijn veel interventies op 
papier gezet als MR houden we dit ook structureel in de gaten of de interventies ook effect 
hebben op de groep. Door het fusietraject  is het bewaken van de kwaliteit een beetje in het 
geding gekomen, nu blijven we hier scherp op. 
 
TSO 
 
Het lijkt bij de TSO beter te gaan. Er zijn nog steeds regelmatig incidenten. Als school 
betalen wij nu de sportservice die 2 x per week bij de bovenbouw komen om spellen te 
begeleiden, dit heeft wel een positief effect. De bezetting is kwantitatief nu op orde, er 
worden nog steeds stappen gezet om het kwalitatief ook beter te maken.  
 
Personeelstekort 
 
Het personeelstekort is een groot risico voor de toekomst. Voorlopig hebben we het op onze 
school nog goed op kunnen lossen. Er is een noodplan met mogelijke scenario’s in geval dat 
er vervanging nodig is. Ook stichting breed worden er veel interventies gepleegd om zoveel 
mogelijk personeel aan te trekken. 
  



Maart- april 2020 
 
Corona 
 
In deze periode hebben de kinderen thuisonderwijs gekregen vanwege de corona 
maatregelen. School heeft het thuisonderwijs snel op poten gezet. Vrijwel alle kinderen 
waren “in beeld” tijdens deze thuiswerk periode. Er was wel goed te zien dat het 
thuiswerken de ene leerling makkelijker afging dan de andere leerling. School communiceert 
adequaat in deze periode met ouders en leerlingen. Wanneer deze periode voorbij is moet 
er goed in kaart gebracht worden of er achterstanden bij de leerlingen zijn ontstaan en hoe 
we dat aan gaan pakken. 
 
Mei- juni 2020 
 
Bezetting MR 
 
Er wordt gecommuniceerd over de vervanging van Daphne in de MR gedurende haar 
zwangerschapsverlof, Fabio neemt haar rol waar in deze periode. Ook wordt 
gecommuniceerd dat Annemieke haar taak als voorzitter neerlegt, Jeroen zal deze taak op 
hem nemen. Guy wordt toegevoegd aan de MR. 
 
Weer naar school 
 
Leerkrachten en leerlingen vinden het fijn om weer naar school te gaan na de thuiswerk 
periode. In sommige klassen lijken de rollen tussen leerlingen onderling weer opnieuw te 
worden verdeeld, in andere klassen lijkt er niets aan het gedrag van de leerlingen te zijn 
veranderd. 
 
Resultaten 
 
De doelen die waren gesteld voor onze groepen (op het landelijk gemiddelde scoren) zijn 
nog niet behaald. Voor sommige groepen vallen de resultaten erg tegen.  In de tijd na 
corona is afgesproken om zo min mogelijk te toetsen en zoveel mogelijk tijd te besteden aan 
de basisvakken: rekenen, taal, spelling en lezen.  
Als MR hebben we aangegeven om de interventies minder abstract te maken en prioriteiten 
op te stellen bij de interventies. Hans geeft aan dat een schoolanalyse verplicht is, maar dat 
er in de klassen zeker specifieke interventies zijn opgesteld en dat het vooral belangrijk is 
dat kinderen blijven groeien ten opzichte van zichzelf.  
 
Juli-augustus 2020 
 
Zomervakantie. In deze periode hebben we de schoolgids en de formatie voor het nieuwe 
schooljaar goedgekeurd. 
 
 
 
 



 
September- oktober 2020 
 
Start schooljaar 
 
Fabio en Marjelle geven aan een fijne start te hebben gemaakt in dit nieuwe schooljaar. We 
zien wel dat door de corona maatregelen het soms lastig is om de bezetting helemaal rond 
te krijgen. Bij verkoudheidsklachten moeten leerkrachten zich laten testen en dit kost vaak 
ongeveer 4 dagen  (afspraak maken en wachten op de uitslag). Tot nu toe hebben we nog 
geen gebruik hoeven te maken van het noodplan vervanging, maar we moeten is ons 
achterhoofd houden dat dit wel zou kunnen gaan gebeuren.  
Ook kinderen moeten thuis blijven bij verkoudheidsklachten. Er wordt door school een plan 
opgesteld hoe we deze kinderen toch een vorm van onderwijs kunnen bieden als zij voor 
langere tijd het reguliere onderwijs missen. 
 
Jaarplanning 
 
Er wordt een nieuwe jaarplanning opgesteld. Deze onderwerpen zullen in ieder geval aan 
bod komen de komende periode: 
 
oktober: Personeelsbeleid/ TSO 

november/december: ICT plan / identiteitsbeleid / nieuwbouw 

januari/ februari: schoolplan  

maart/ april: personeelsbeleid, vaststellen begroting 

mei/juni: schoolgids komend schooljaar, formatie 

februari/ juni: schoolanalyse op resultaten. 

 
Resultaten 
 
Als team hebben we een studiedag gehad waarbij het volgen van de leerlingen centraal 
stond. We hebben de grote cyclus en de kleine cyclus waarin we ze volgen uitgebreid met 
elkaar besproken. De manier waarop we de leerlingen nu gaan monitoren zorgt voor veel 
inzicht en zo zijn alle leerkrachten extra scherp op de resultaten van de leerlingen en 
kunnen zij snel ingrijpen als er achterstanden lijken te ontstaan. 
 
Bijles 
 
Sandra, onze intern begeleider, heeft een subsidie aangevraagd en gekregen. Met deze 
subsidie krijgen 25 kinderen van onze school bijles om achterstanden weg te werken die zij 
vooral op rekengebied hebben opgelopen.  
 
November-december 2020 
 
Zichtbaarheid voor ouders 
 



Als MR zouden we meer zichtbaar willen zijn voor ouders van de school. Jeroen en Guy gaan 
zich verdiepen in hoe we dat het best aan kunnen pakken. Opties zijn om meer te 
communiceren via de nieuwsbrief en/ of meer te plaatsen op de site. Ook willen we ouders 
laten weten met welke reden ze ons zouden kunnen benaderen. 
 
 
Corona 
 
Op school zijn de maatregelen aangescherpt. Er mogen niet meer dan 4 personen in 1 
ruimte zijn. Leerkrachten krijgen voorrang bij het testen, hierdoor zijn ze sneller weer op 
school als de uitslag negatief blijkt te zijn. 
 
Bijles 
 
De bijles subsidie is verlengd tot eind mei. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


